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III

PROLOGO.

JjiSTE Roteiro, que agora se faz publico, foi da-
do primeiramente em Postillas a pessoas que se
destinavão a estas viagens; e vio-se por experiên-
cia o quanto erão exactas

,
por isso me resolvi a

dá-las á Estampa , formando hum pequeno Rotei-
ro

,
para se servirem os que navegarem para aqael-

les Portos. Não achando pois neste pequeno Ro-
teiro cousa alguma que ofíenda as leis do Sobera-
no que nos rege, he digno da faculdade que pe-
de o seu Author, e que saia á luz para mais cau-
tella daquelles Navegantes.

Não he a vaidade que me inílue a escrever

,

he sim a vontade que tenho de ser ulil á minha
Nação , no que me he possível

,
por isso nas ho-

ras vagas me entreti formando este pequeno Ro-
teiro.

Elie contém o modo de navegar com cautella
de Portugal para o Maranhão , e Pará , com os es-
clarecimentos práticos da Costa , Baixos, e Son-
das. Declara também a sahida do Pará para fora

;

e me parece que neste género nada pode haver
mais exacto; porque tenho colhido todas as infor-
mações, e esclarecimentos, a hm de conseguir
publicar o presente Roteiro; fazendo por este mo-
do a dilligencia de ser ulil aos meus Compatrio-
tas

,
e merecer o Alto Conceito do meu Soberano.

1 ^
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o'S Navios que sahirem de Portugal para o Ma-
ranhão , ou Pará farão a sua derrota de modo que
passem a O da Ponta do Pargo da Ilha da Ma-
deira ; também podem passar a E da Ilha por
entre as Desertas, e o Baixo da Selvagem; mas
esta Derrota não he tão segura em tempa de In-

verno.

Passando a Ilha da Madeira fareis hum Ru-
mo^ que vades passar eo , ou 30 léguas a O da
Ilha de Saiito Antão, huma das de Cabo^Verde-
daqui 5 se for nosmezes de Outubro até Maio, pro-
curareis o Merediano de 34a gráos , contados do
Meridiano do Ferro, pelo Rumo do SSO , e por
este Merediano correreis a caminho de S , em quan-
to os ventos o permittirem

;
porém se for nos me-

zes de Junho até Setembro procurareis pelo Ru-
mo de SO 4 S o Merediano de 346 gráos, para
que quando vos entrarem os SQ, que nestes tem-
pos e mezes entrão por IS e 11 gráos

,
para que

do N se possa ter vdta melhor no SE . para avi-
sinhar á Equinocial ^ sem que vos desmandeis
muito para E ; e quanda os ventos vos forem do
S bordejai entre 348 e 351 gráos , até que vos
avisinheis á Equinocfal , & vos entraren* os ventos
geraes, que principiaráò , sendo nos primeiros me-
*«&, por ao minutos N, pouco mais ou menos, e



nos segundos por 1 gráo N; estes ventos geraes
por serem com tempo claro , e livre daquellas gran-
des chuvas que se apanhão entre 9 e 4 «ráos do
N, esão SSE, SE,ESE, e E, e quando se es-
tá mais próxima a terra cora eiJes ireis á Orça o
que der o vento, até que chegueis a2°„ 40' S ; e
por este parallelo correreis até que acheis fundo
com o prumo, e vejais a terra pelo dito parallelo;
podereis navegar de noite prumando , e largando
30 braças

, e não achando fundo podeis navega^
e achando-se fundo, sendo areia branca e grossa^'
faça o Rumo de O para NO , de modo que se
nao passe de IS braça para menos; se for curai
roxo vos podeis conservar pelas ditas 12 braças.,
não passando do O para o SO , de sorte que se
não vá para maior Latitude, e que se vá ver o
Seara, que são humas terras de mediana altura,
achareis fundo de areia grossa com algum, burga-
Iháo, e ireis ao NO, não diminuindo de 1^2 bra-
braças

,^^ para dar resguardo a hum Parceal que
deite 4 léguas ao mar,do Mendaú; e nào se terá
passado em quanto não vier no prumo coral roxo,
que e&te he do Parcel que principia a 18 léguas
a Edo Parcel de Jericoacoara,e quanto mais pro-
^ximo mais fero he o coral ; vê-sçí hum monte re-
-dondo, que apparece de 6 para 7 leguaís de djs-
/tancia; junto deste apparecem humas hervas ch^
-madas Rabos de Rapozas , e estando ao NO des-
te monte vereis que vos cresce o fundo, e muda a
-qualidade

.
da Sonda , e vem areia amarella gresh

sa. Dahi navegareis ao O , e O 4 SO
, por 10. e

12 braças, até que se veja a Serra de Guapará, e
assim ireis; e dahi por diante vereis humas ma-
lhas de areia branca salpicadas de matto preto,
em que alguns se tem enganado, ser os Lancoes
Grandes, ap.O.destas está ajernaiba, a q^uaf he



terra preta , e por debaixo areia branca ; deste lu-

gar até 3 léguas ao O acha-se fundo de Burga-

Iháo grosso e rocha, e principia a areia fina e

branca , com salpicos de areia preta ; e desde Je-

ricoacoará até este lugar ha ^3 legoas de distan-

cia , e daqui até ao rio das Perguiças tudo sao

areias muito claras pela Costa, com manchas de

matto preto a terra das ditas areias , cuja para-

gem he a mais limpa de restingas , e se nâo pas-

sará do fundo de 8 braças
,
que então se avistará

vos for

vereis

huma légua de terra ; e quando a terra

e vires matto mais grosso,mais para o ^
que a terra do O vos vai sahindo para o NO com
areias muito ciaras, vereis então 4 ou 5 mamotes
de areia que ao dito Rumo hirá botando mais para
o mar; porque os ditos mamotes estão pouco a E
do rio das Perguiças

,
que distai legoas, e acha-

reis areia com salpicos amarellos : até aqui se pô-
de navegar sem se ver terra , e daqui para dian-

te (digo das Perguiças) ireis vendo as terras àe
areias dos Lançoes Grandes, que neste lugar ap-
parecerão ao SO , e estando 3 léguas de distancia

da terra ireis dando resguardo ao Baixo do dito

rio das Perguiças, que dista â léguas, e achareis

areia com salpicos amarellos , e até aqui se pôde
navegar sem se ver a terra , e daqui para diante
tudo he areia fina branca , e estando 3 léguas do
rio das Perguiças

,
que he a divisão dos Lançoes^

Grandes, e Pequenos, querendo ir para o Mara-
nhão ftireis o caminho de NO 4 O , de modo que
jiâo diminua o fundo de 8 braças ^té que vejais

os Mangues Seccos ^ e não voí^ chegueis muito a
terra em quanto não estiveres NE, e SO com os
ditos Mangues; e assim que reconheceres os di-
tos , chegai-vos para elíes distante pouco mais de
iiaeia légua : estês. Matíguas sàó- de matto muitos



verde e cerrado, e pela praia (em areia miifío ^?,r^; mas tendo chegado aos Mangues SeS l"'k distanca que vos digo, vigiai^e vereis â£
ta ao NO í 'o

'"^'^ ^"''^^'' ^ «<^ ^^^^r dli-tai ao NO 4 O; e por este Rumo vos irá cres-cendo o fundo até .0 braças para „,ais aretbranca e fina e alguma prumadada mais grossaquando se estiver perto da Coroa Grande, fstldôo tempo claro, leva-se á liha de Santa Anna equando esta ^e for alagando do Tope, deite-s^ acaminho de O, hindo pelo fundo de 14 e lô bra^qas- por este Rumo se irá ver Taculhamem
, quehe hum monte de terra que vereis do SO piraVbO

,
e quando se avista parece ser huma embar-cação pequena, e cada vez parece maior, deite-

h!l,^rl 1,'
'"'"''' '1"^ "^ ^« ''^' ^ terra mais

vemlníí """, e outra parte
,
e ao mesmo tempovendo a terra do S , se for em maré de vazia até bai-xamar, oJhai que se vê arrebentar o mar para oS

desviai-vos para O, e aproai a terra que vos de!morar para O que heAraçagi, que he terra gros-
sa que corre do S de S. Marcos para E; desti lu-gar vereis bem a terra do O

, que corre para Ta-
piKapera

,
e medindo a distancia que ha entre a

dita terra e a Ponta Delgada de Arasage, deixai
do!s terços para O, e chegareis a hum terço da Pon-
ta UeJgada de Arasage ; e assim navegareis pela
Bahia dentro,^e encostando-vos para a terra do
55, a que deis fundo 2 léguas distante delia, em
IS e 13_ braças; deste lugar estareis vendo a terra
grossa de S. Marcos, e juntamente huma Ilha que
vos ha de demorar para o SO, a que cbamào ilha

OiA^I V t^ ^"^f*
'^^ ^^l^'* '^^ Ancoradouro daCidade do Maranhão, se deite Lancha fora, o se

mjinde buscar o Pratico. A praiamar desta Bahia
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no 'dia de>Líiia h'è \4s '6 horas ," e líío^.MarífHHt^tBéa

è ;horas , e nas aguas vivas crescem a^ sig^fi^ígm

Bahia do Maránbao 18 pés.' > o.Tf;j.>! oíéq , 8í^íj-§^íÍ

..> E querendo ir para o Pará poiíde-^DS-S -kgy^líi

ISÍ .S com o rio das Per^u iças , e é^qiíií&iUiiíí^a

caminho de NO
,
guÍBaodo para O pí^r^ej^dpoí^iíkYí^

gado 30 léguas, em que vos ha. úayG^em^lm&i^^d^i^
tendo navegado a dita distancia ocqiilia)imiíX0)^4a;ítí

prumo que vos irá diminuindo , [Qickeg^lKfeíi^vXít
braças, deitai mais.para o N ., rque m^énnãí^r^
de cabeilo de velha, e nao esímn:|iei^'q^bá> íffiria

do incerto, como em huma pritln^dêríêgffôrKíair^

10 braças j ireis com vigia para ipa.ifeiq, fié fdír^télf

ra que vos demora do O para 0:8Ú};i'mm {m feaiW %
preta deixai-vos ir por ló a M nrteaça^ifjí^iiaq fet
huma serra de areia clara dè Síed^ijDa ialtofai, . ê
ao mar deJda huma pojita de tepxa9pr<piài:|Bl Sjeooi^
seguir mais para diante, oJhai q«©iesims^He mUbà
de S.: Joáo, e desta não sahirá^maisííteisii^Tipafà

diante ,-ier.o fundo vos altiará , e Kcháxmm-ém^mutt
concha, preta ; então estareis nosíFuÔdáí^i^^a^ídjéa
liha : eslfindo 3 legtias ao mar da 'âitiedttsáoBi StíSOí
até o fund© de:16ibraças e 14^, pelastiquHf^)pcáèfe
reis navegíir de noite para vos iivrí||^rjéjmfesf|
tifigas do Gurupí,, que deiião muií^íteliafc- oq
estando pelo dito fundo, andai ao O ékNOí^Fí-qug
hbí<)-^Ruffio^^a-que;cDrre a €osta ^iêlmyfariffl^alC
to: e como por esta Gosta ha maréq^ qa^tmiéesíSaM
ehão' .o; caminho que mostra H-izer o)Nm\mip m^án"^
VQ' ter':cuidado 'em'.prujnár , : para qte^^e míhúãn
crescer se. dei te ^.mais.para terra - >e cseiiá&siíStie ^
para o roar,- advertindo qoe se' for de.:n-êlteíiii^íHH
deve deitar para á terra mais do que.nh^®ià-;quarp
ia do que. corre- a Gosta; porque pMm^^:mxeéBàm
que sendo muito o íundo, seja de âlgu^MimíBaMia^
^ dppoi&.escassiar de

;^
repente .o vemoí]')^âm6tôèd



eostlime ao O da Ilha de S. João, e em oufra»
líiais partes. Sendo de dia, e tendo navegado 14
léguas, pelo Rumo e fan do que já disse, se pôde
chegar a' 11 braças , e nada menos; estando o
tempo claro se verá hum monte alto pela terra

dentro, a que chamão o Gurupi , e junto a elle

outro mais pequeno , o qual tem a ponta do O ta-

lhada, a pique, e a de E vai morrendo; e daqui
navegareis 11 a 10 braças: e tendo navegado It

léguas vereis outro monte só, não tão alto coma
o de Gurupi

5
pela terra dentro; e como vos po-

dereis enganar , fazendo ser este o Gurupi , repa-

rai que a ponta de E desle he talhada a pique, e
It^ outra vai morrendo para O, tudo pelo contraria

do primeiro: em vos demorando este ultimo ao

S, reparai que vos fica cortando o fira dehuma pe-

quena Bahia, e segue-se para O huma grande
ponta cheia de grandes areais , e dois mamotes
de areia mais alíos na parte que deita líiais aa
mar; estando N e S com estes mamotes de areia

^

vereis para O huma grande areia : daqui deste

lugar vos custará a ver a ponta do O
,

passada a

dita segue-se outro pequeno mamote, e então vos

podereis chegar a 8 e 9 braças
,
por ser mais lim-

po de Restingas
;

passada esta pequena Bahia se-

gue-se a do Caitte.

Para conhecer o Caitte reparai que estando

N S com a pequena Bahia que acabo de (iizer

,

vereis que ao O em pouca distancia vos apparece-

rá outra ponta , e ao O desta outra, que estas

duas tiltimas que estão próximas,, huma e ouíra

mettem alguma cousa para o SO , e são duas Ilhas

que estão na grande Bahia do Caitte , e em ellas

vos demorando N S^ ou alguma cousa para E , as

conhecereis por tal
^

peleis (]u ebradas que da terra

baixa fazem eiilre si, e a ponía que delias appa-



recepara O' he a ponta do O da Bahia do CÁit*-

te
;

porque ha areais muito claros com matto ver-

de pela terra dentro, do uhimo monte até o Cait-

le ha 9 léguas de distancia; desíe iugar nào de-

veis navegar para diante de noite, sem que te-

nhais todo o conhecimento da ponta do O da Ba-
hia do Cailte , vereis para O outra ponta que de-

morará ao SSO , e vereis que tem huma Arvore
como secca, e outra ponta do S he grossa cahida
a pique sobre a terra grossa baixa , é do N vai

morrendo para O , em cima desta terra em dois

terços delia para o N vereis hum mamote de ar-

vores alto , e quasi redondo ; ide-vos avisinliando

a esta ponta, logo vereis outra ponta grossa, e de
pouca extensão, que mette alguma cousa para o
O, ou para o SO, esta ponta he do Perassu , e
logo para o mar delia ao NO vereis areais muito
brancos; e indo por fundo de 8 até 10 braças
ao O, vos appareceráõ pela proa, e delia para o
mar, elevando vigia alia vos dará parte que o
mar arrebenta

;
porém depressa vos desengana-

reis, por ir apparecendo matto por terra delles

,

demorando aoSO. Estes areais são na ponta de E
das Sahnas falsas , e para conheceres os ditos sign ais
he preciso que vades por fundo de 8 até 10 bra-
ças; porque indo mais amarado tudo desconhece-
reis : quando o Perassú demorar NS puxai para o
mar de sorte que não passeis menos de iegua e
meia da ponta em que íinalizão os areais grandes

,

que desta ponta para diante corre a terra a O, e
deste lugar para o Parassú reparai , e vereis que
he huma Ilha que se embaraça com a outra, e se
conhecem pelas quebradas que fazem entre si, e
O dito Parassú na ponta do N tem huma barreira
roxa, mas esta se nâo percebe senão em tempo
çiaro, e tendo dado resguardo a ponta das Salinas



€

AIsàs ^ q aé Ke à qxie está ao mar idéè areais, í €
tem em distancia

,
de hiima légua huma Res lindai.

(Miai daqui para O ,e vereis no fim da terra que
aJcançares com a vista huma Ilhota, que andando
mais para O vereis que he terra firme , e vos ap-
parecerá - outra mais pequena para O , e depressa
vereis que he terra firme, e esta ultima tem hu-
ma malha roxa; e tendo passado a dita ponta d@
E das Salinas falsas , e demorar do S para o SO^
verek que Parassú se vai encobrindo 9 ide nave-
gando* para O, iiffastado S Jeguas de tebra pelo

fundo de 8,9 e IQ braças ,; até quq descubrais á
povoação das Salinas verdadeiras, que he aonde
está o Bcaticico ; e quando vos demorar a dita po^

yoaçãó N S , e S 4 SE podereis dar fundo , e far

jger signaes para o Pratico vir, e sendo de dia de
lá largará bandeira , e sendo de noite largará ban^

deira , ou accenderá fugueiras em terra ; e tendo

S fogueiras juntas he siguai de elle Já estar, e

não tendo juntas as ditas he signat de #líe lá não
estar: do Caitte a este lugar ha 11 léguas de dis-

tancia,, daqui á Bahia de Maracaná ha ^ léguas^

e olhai que do úm da Bahia das Salinas tem hu^

ma Restinga que deita mais ao mar.

SAHÍDA DAS SALINAS.

Ireis ao NO, tendo navegado 3 léguas ve-

reis a boca do Maracaná aberta, e tejuco solto, e

huma grande malha de areia branca que parece

huma Embarcação á vela, e para o O delia huma
poma de matto grosso. Reparai bem que esta ha

de servir de baliza.

. Deste lugar que digo, que he 3 léguas ao



mríY da "bocn do Maracaná , vos ííí^íí "deniíDraTidõ -^

íface do N do Baixo daTijoca ao NE 4 emeia E,
«ém distancia de 9 ieguás ; e a ponta da terra da Ti-

j-oca ao O 4 SOV^ni disl anciã de 8 léguas.

c^ •Deilai para o mar a caminho de NO, se a

iagua encher, porque se \^asar basta que vades ao

-NO 4 O ; e por este Rumo ireis achando fundo

incerto até que vos vá demorando a ponta da Ti-

jeca, que vos servirá de baliza do S para o SO , e

a tenhais quasi alagada : daqui deitai para G , ate

<Í|ue elia vos demore ao SE; e neste lugar estareis

N S com o Baixo daTijoca. Até aqui lereis acha-

do fundo incerto, como já vos disse, em distan-

cia de % léguas a É do meridiano do Baixo

ireis achando fundo de Restingas , de modo qu0
^charei« 8 bradas , e logo 16 , e depois 8 e 7 , e

Jogo 16 e 17 , até que chegareis ao O do méri^

<Iiano do Baixo, em que achareis 19, e talveís

mais braças
;

porque o Baixo do SO até ao SÉ
tudo são fundáos e Restingas; e em ò Baixo vos

ficando do S para o SE já náo vereis a ponta que
'VOS servia de baliza: e estando em fundáo, sendo
agua de cheio, deitai ao SO , até que achareis

l^i braças, e destas deitai ao SSO , é ireis por

fundo que vá diminuindo até 10 braças , e dabí

não vereis a Ilha de S. Caetano, deitai ao S 4
SO

,
porém he quando estiveres nas aguas vivas

até que aà ilhas vos appareçáo , e vos devem ap^

parecer ao S 4 SE, porém he quando estivereá

nos fundáos , e as aguas vos vazarem
,

principal-

mente sendo aguas vivas deitai ao SO até IS bra-
ças, e destas ao SSO até que vejais as Ilhas, e
vos demorem ao S 4 SE, corno já disse; e assim
que tiveres passado para O do Baiixo , e fores pro-
curando a terra do S , reparai na Sonda; pois sen-
do, arredado do Baiio 1 légua, ireis por fundo



to .

maior, e mais certo; porém se fores mais para O
achareis menos fundo, e mais incerto, mas náo
vos deve diminuir de 6 braças , e crescer a(é 9 quando
a terra se virjá ;

porém caso que as terras esíejào cla-
ras, e não se veja nem para o S nem para o SO,
e acheis 5 bra(^as, nâo vos assusteis

; porém se as
terras estiverem fumadas, e achares é braças, e
4 para menos, olhai que estais a Sotavento, pois
o fundo de 4 braças para menos só o ha junto do
Baixo do Cambú, que he a E da ponta do Man-
guarí da Ilha de Joanes. Em caso tal se a maré
vos vazar mettei a Orça para o SE; mas enchen-
do dai fundo com brevidade , .até que vase. Se
vos vires confuso deitai a Lancha fora , e mandai
prumar para ver aonde fica o canal

,
para deste

modo ires procurar a terra do S
,
que vos demo-

rará para o SE, e SSE; eem quanto andares nes-
te giro da boca do Maracú , e não se vir bem do
Convés a Ilha de S. Caetano, deve-se trazer Vi-
gia no Tope para dar noticia de qualquer novida-
de ; e se vires arrebentaçào do Baixo da Tijoca,
aíFastai-vos delle 1 légua pouco mais , e a Sonda
em todo este giro' he areia branca , excepto com
algumas bollasinhas de Tiqueo , e o mesmo vos
succederá no canal pela parte do O do Baixo : as-
sim que vires as Ilhas do Tops , affirmai-vos que
huma ha de apparecer primeiro, que he a maior,
e está mais a E que a outra; e andando mais vos
irão apparecendo as outras para O , e seguindo
mais ir-se-ha descobrindo a terra para o SO

,
que

corre das Ilhas para a Barreita, e Vigia; ide-vos
chegando ás Ilhas com a proa á terra grossa que
fica para O delias

,
que vcs deve demorar esta ter-

ra ao S, chegai-vos para ella, até que vejais do
Convés as Ilhas ; e quando vos demorarem ao
SSO, se achares é braças não vos assusteis, quç
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logo achareis maior fundo
;

poréu) se fôreis a So-

tavento, e estas ilhas se fixarem buma com a ou-

tra, e demorarem para ESE, pouco m<'íiis ou me-
nos, e achares fundo de ò braças, estando 4 ]e-

gi:as da terra , olhai que este fundo he do Baixo do

Jagodes, e fugi para E; mas se achares pouca
fundo em S léguas dislante da terra grossa que
corre das Ilhas para OSO deíxai-vos ir, ponde-vos

Jegua e meia da dita terra , e navegai por esta dis-

tancia até que passeis a boca da Vigia , e não vos

enganeis com a Ilha de S. Caetano, porque a E
ha mais fundo, mas não tem os signaes que digo,

e fechâo a quem vem do mar para ellas.

A ponta do N do Baixo da Tijoca ^ com a
Ilha de S. Caetano, corre-se NE e SO , e a 10
léguas de distancia, vindo pelo canal, antes de
ver a terra achareis de 7 até 1^ braças, e tendo
visto já a terra de 10 até 16 braças, crescendo o
diminuindo , isto he , vindo bem navegados , e quan-
do vos for avisinhando á terra grossa que vai das Ilhas

para oSO, reparai que o canal que ha entre a Ilha

pequena e a terra grossa, e vereis que adita terra

grossa vos vai sahindo huhi Ilhote : navegando pa-
ra diante ao correr da Costa vereis junto da j)on-

ta do SO da dita terra huma bocaina entre arvo-
res grossas que não descobre o Horisonte da outra
parte , mas bem se conhece que alli ha entrada pa-
ra dentro , esta he a barrecta ; em pouca distan-
cia mais se vai abrindo huma Bahia , esta he a
da Vigia, e vereis algumas casas ^ das quaes hu-
ma he a Igreja de Nossa Senhora da Nazareth ; e
por aqui não se dirainue de 7 braças, porque aqui
he espaarcelado , indo ao correr da terra affastado
pouco mais ou menos de huma légua, e diante
vereis huma Povoação

, que he a Villa de Colla-
res, ao mar da quai ha UxkjUib diversas de pedra;
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kKi graade^; a quaí lie a do Sol , e: pjnc^ =:a ^i^
pouco por fóra- da sua ponta do SO , navegai até
que vos demore hum lihole redondo^ q^t^e tica na
íiiii da Bailia ao SE, edesíe lugar- v_ei'eis ihíin>4)e^-
queoo Ilhote que deita de terra hum liío de mosr,
quete,; este Ilhote es(á no fim da Bahia do S(=l , e
perlo delle ha 13 braças de íuado^ desde as ílhaíi

de S. Caetano até á Bahia do Sol ha 10 léguas , ol

fundo he de 6 até 10 braças , e do íim da Babá
do Sol até á ponta do Mosqueiro ha 2 léguas, q
fuudo maior.

i

Es I ando perto do Ilhote que já disse, vereis
ao SO 4 S huma Ilha, á que chafoáo do Pinhei-
ra, e mais adiante outra mais pequena, e quasi
redonda, a esta cbamão a Titiioca- navegai as di-

tas S léguas , aífastado da terra meia légua, por^
que por aqui ha muitas pedras encubertas para o
mar; e quando vos fores chegando á Bahia do
Mosqueiro, que he a que ehamao de Santo Anto-^

iiio
,

puxai mais para o SE , de modo que nâq
passeis aíFastado da dita ponta hum tiro de pedri-

ro
,
para assim vos livrares de muitas pedras qua^

sabem da Tiltuoca meia légua para o INÍ , e assim
que fores entrando na Bahia do Mosqueiro puxai

para o SE, de modo que passeis três quartos de
íegoa a E da Tiltooca ; e deste lugar ponde a^

proa á ponta da terra que vos demorar, para o S^
e vareis que para o N da dita ponta vos iicào duas
barreiras roxas , ehegai-vos para elias náo j>aSsan-^

do de meia Bahia do Mosqueiro para E, por ser

{50UCO fíjodo, mas quando vos fores chegando á^

ditas barreiras , achareis junto delias que he fun4

do 5 e pouco mais adiante vereis casas que entr^

estas ^e outras que estão pouco mais adianíe , ve^

reis qi^e^ eatra hum rio para.E, as ultiaias quesãa
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de Sobrado , e tem huma Capella , estão em hu-

«ia ponta chamada o Pinheiro, daqui olhai para o

S , e vereis a Cidade do Pará , e da dita ponta do

Pinheiro vereis hnma Ilha que está para o S
,
que

chamâo dos Perequitos, e só esta deixareis a BB,
e todas as mais a EB, e também vereis a Forta-

leza da Barra da dita ponta do Pinheiro, em que

ha fundo grande ; e poreis a proa ás Ilhas que íi-

câo a O da Fortaleza da Barra , até aproar á Ilha

da Tittuoca
,
que vos fica para o NO com a ponta

do O tocando na de E da Jlha que fica para O do

Pinheiro ; e assim navegareis para o S até estares

desviado da Ilha dos Perequitos hum tiro de pe-

dreiro , e assim tereis dado resguardo a huma
grande Restinga em dois terços de distancia da

que ha entre a ponta do Pinheiro e a Ilha dos Pe-

requitos; e deste lugar ide-vos chegando para a

Jlha dos Perequitos, de modo que passeis affas la-

do hum tiro de mosquete, e vos irá abrindo a Ilha

da Tittuoca, tendo passado a proa pelo mar da

BxKiaieza da Barra, da qual passareis aíHistado pou4-

CO mais de hum tiro de mosquete ; e assim tendei

dado resguardo a huma grande Restinga que ficar

para o mar da ilha dos Perequitos , e segue-se pa-

ra o SO delias até' meia distancia que ha entre ei-

la e a Fortaleza ; e deste lugar olhai para a Cida-
de, e Acereis que tem hum Templo com duas Tor-
res abertas lia ponta do O, e ao N está hama ca-

sa grande que he o Hospital dos Soldados, | onde
esta casa pela ponta da 'Torre do O do dito Tem-
plo, não vos enganando com a Sé que também
tem duas torres, mas ficâo mais a E; e assim
ireis até passar a pequena povoação Una

,
que sáo

humas casas de palha que estão adiante de outras
grandes que he Vai de Cáns , e assim- 'ccritinueis

até passares a pequena- povoação de Una^ e esta-

3



14

res entre ella e a Gklade, para assim vos livrares
de huma Reslioga que fica para O, e muitas pe-
dras para E, entre a Fortaleza da Barra e pouco
mais para diante de Una; e daqui ide inflando as
Torres do Carmo, o Hospital, e as Torres da
^é- e assim chegareis ao Ancoradouro que será ao
pé do Forte das Mercês, ,e o Casiello , aíFastado
de huma Ponte de madeira dois tiros de espingar-
da em 6 braças de fundo de aguas vivas na praia-
mar, ena baixamar fica em é braças, e3 emeia.

Aqui çrescq a maré em praiamar de aguas
vivas 16 pés, e no equinócio 18 pés; he praiamar
em dia de Lua ao meio dia , e nas Ilhas de S.
Caetano ás 11 horas, e na ponta do Baixo da Ti-
joca ás 10 horas e 20 minutos, e nas Salinas ás
9 horas.

Advertindo que quando a r.gua principia a cor-
rer a vasia, vereis. que vos tem vasado em terra
hum quarto de maré, e a maior elevação he em
ires.quarios de maré de cheio, da: poata do N da
Bahia do Mosqueiro ao Ancoradouro ha 5 leg^uas
de distancia ao Rumo do S ^. pouco mais ou meJio,s.

SAHíDA DO PARA'" PARA FORA.

Ponde-vos promptos para sahires no segunda
ou terceiro dia de Lua >íova ou Cheia, que sâo
os melhoFes dias para largar, e sendo praiamar es-
tando a pique o ultimo ferro , e vendo que a agua
principia a vazar, largai em Gavias com a proa
para O, e assim que tiveres as Torres do Carmo
infiadas pelo Hospital, atravessai o Velaebo , e
deixai-vos ir á capa com a maré

; porém vendo
que as ditas Torres vos vão abrindo muito pela
terra do Hospital y tornai a mariar o Velacho^ de
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iRodo qne torneis a pôr a Torre do O pela face

de E do Hospital, e deste modo vos ireis gover-

nando pelas diías marcas até á ponta do Pinhei-

ro , e daqui para a ponta do N da Bailia do Bios-

queií-o , e vos governareis do mesmo modo que na

entrada vos disse.

Nesta Bahia podeis berdejar , contando que

da ponta do Pinheiro huma légua para o N ten-

des fundo bom para navegar peia parte de E ; mas

dahi para diante não deveis pasar de meia Bahia

para E: e deste modo ireis dar fundo na dita pon-

ta do N do Mosqueiro em y até 6 brac^as , demo-

rando-vos a dita ponta ao NO, pois se abrires a

ponta do N para o NO achareis 18 braças. As

aguas neste rio correm conforme se arruma a Cos-

ta de E ; a saber , do Ancoradouro vasa para o

NO , de Una até á Fortaleza da Barra para o N ,

dahi até á Ilha dos Perequitos ao NNE, dahi at^

á ponta do Pinheiro ao NNO , e desta até meia

Eahia do Mosqueiro ao NNE, e daqui corre di-

reita até meia Icgua da ponta do N do dito Mos-
:queiro, he aonde principia a correr para o NO.
r Para se largar do Mosqueiro o melhor dia he

de 6 de Lua, que vos será aqui praiamar ás 3

horas, porém daqui á Bahia do Sol tendes 7 ho-

ras de agua vasia , o que não succede em outra

parte j muito menos em tempo de chuva.

Ireis bordejando entre 1 e S léguas da terra

de E, até que chegueis a estar NO SE com a

Ilha Redonda, que íia estada vos disse estava na

Bahia do Sol , e daqui alé Collares nâo vos ama-
reis limito

,
por causa de huma ccroa de areia que

vos demora ao NO da Ilha que digo , cuja coroa

corre por toda a Bahia que ha entre a terra de E
e Joanes., em dois terços Joanes pira E ou

^Ej esta coroa vai fioaliztir iio Baixo da Tijcca j e
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ffizem Práticos n^turaès do paiz oiip Pm i

parles teo. seus .anaes ,ue IZ ^Z^ ^'"""^^

N S com f^?' 1 ^'^'^ ^^^^ ^^^ P^^^^s 3 léguas

6bíacr tf ™^' -^^^ q'^e achareis fuodo^ de^ 01 av,. estando iiesíe iio-ar dai fundo i

se a proa foi- de N na.l^nt *
''*'-^°'"*

^ Porém
ms afagado afrra ícE do ToSílho"

'^"^''^"
ç.a em pouca distancia X^íff^ Lr^ac. "T
J braças, e nestas tornai a virar no bordo do N
ooiao ae J^., d3 modo que o bordo do N he n m^

Deste lugar podereis ver , estando as terr;,«

para o OSO e^J"!^^^,^^ LTotTeV vo^

ÍIT "'°^ P"^'» ^' "«" de E Jara oSIreis huma e duns marés de vasio de modo

'^r^rr^ '''''
'r^'

^"^ q"ai;totãreí

chmf Equinocial ;.e se for nos mezes decíiusa
,
em que os ventos sechamâo ao NE e NNEboni será que com a vasia vos aproveiteis no bS

N da T?^'? rt'""!
''''™ "''="^^'- be'" o Gabo do '

»J%1aI ^^:^'^»'^'^>"^'™e; porem no bordo de E
o Suí ^°

° ''' P^''*' •^" Equinocial para

P I.M.V : ,
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